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A C O R D O  C O L E T I V O  2 0 1 0 / 2 0 1 1

O INPC, inflação do período
de maio de 2009 a abril de
2010, fechou em 5.49%.

Vamos nos mobilizar,
fortalecer o sindicato para

conquistarmos aumento real.

O sindicato e a Peugeot se reuniram ontem (13), pela terceira vez para negociar o acordo
coletivo. Vários itens foram discutidos, mas a empresa não apresentou nada de concreto

somente o reajuste pelo INPC. Veja, os itens que foram discutidos:

Diretor da Comunicação: Carlos Pinho

Jornalista responsável:

Thaís Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, 9, Centro - Volta Redonda

CEP.: 27280-253 - Telefax: (24) 2102-2800

O sindicato reforçou a posição de promover mudanças nas metas e critérios da PLR. Não
há como negociar o aumento no valor de PLR e, no final das contas, os trabalhadores recebe-
rem menos que o ano anterior. Existem alguns critérios em que os trabalhadores não têm
participação ou quase não atuam, o que penaliza demais o valor da PLR. Como por exemplo,
a qualidade, a baixa produção (por falta de peças), participação no mercado etc.

Nenhum avanço
na Peugeot

Esse marasmo da empresa é
inexplicável, já que tivemos três
reuniões e não houve avanços, ne-
nhuma proposta real foi apresen-
tada. NADA! Com isso, a direção
do sindicato suspendeu a reunião.

A empresa precisa reconhecer e
valorizar aqueles que são os prin-
cipais responsáveis por toda essa

produção e, como consequência,
sua riqueza, o lucro.

Vamos lutar firmemente por
aumento real, melhoria da PLR,
melhoria das condições de tra-
balho e etc.

Sabemos que o mercado está
aquecido e não aceitaremos “cho-
radeiras” por parte da Peugeot.

Só que para isso precisamos
da total mobilização dos traba-
lhadores, não sejam apenas ex-
pectadores, pois o nosso reajus-
te é do tamanho da nossa mobi-
lização. Por isso, estamos propon-
do aos trabalhadores que fiquem mo-
bilizados, pois poderemos convocar
alguns atos a qualquer momento.

ECONÔMICOS A Peugeot aceitou somente o reajuste pelo INPC (5.49%). E não houve nenhuma
proposta de aumento real. É BRINCADEIRA!!!

SOCIAIS
Foram discutidos os ítens do auxilio creche, ônibus, vale compras, entre outros. Mas

nao houve avanço.

PLR


